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Monitorização operacional e controle integrado do sistema 
de águas subterrâneas Fuhse/Wietze (Fases I - IV) durante o 

transporte de 40 milhões de m3/a 
Cliente: Enercity AG 

Localização: Hannover, Alemanha 

Dimensão da investigação: Controle integrativo de um conduto de águas subterrâneas, monitorização 

dos níveis das águas subterrâneas e das águas continentais superficiais ligada à utilização dos recursos 

hidráulicos, desenvolvimento de um conceito para a restituição da triagem. 

Metodologia: Medições a longo prazo, acoplamento de um modelo 2D de águas subterrâneas a um mo-

delo 1D das águas continentais superficiais, estudo de campo (duração de mais de um total de 4 anos). 

MOTIVO 
Desde 1960 a empresa Enercity AG transporta aproxi-

madamente 40 milhões de m
3
/a de águas subterrâneas, 

principalmente para o abastecimento da capital do Esta-

do Federal, Hannover, na área “Fuhrberger Feld” (ilust. 

1). 

 
Ilustração 1: Seção hidrogeológica que atravessa o 

sistema de águas subterrâneas Fuhse/Wietze 

O sistema de águas subterrâneas Fuhse/Wietze e a ba-

cia de Fuhse, Wietze e de Wulbeck são controladas de 

acordo com as normas administrativas de fundo das 

águas da União Européia. 

METODOLOGIA 
Levando em consideração esses fatos como base, de-

senvolvemos durante a Fase I um conceito para a moni-

torização operacional do sistema de águas subterrâneas 

e das águas continentais superficiais. Na segunda fase 

foram examinadas várias medidas para a restituição da  

triagem com a ajuda de um modelo 2D de águas sub-

terrâneas (VISUAL MODFLOW), que havia sido acopla-

do a um modelo 1D de águas continentais superficiais 

(MIKE11). Prometedor resultou ser um reumedecimento 

do funil de rebaixamento da central de abastecimento de 

água de Fuhrberg durante a Fase III. 

A fase III correspondeu a um estudo de campo com du-

ração de um ano para a avaliação dos índices e as 

quantidades de infiltração. Na Fase IV do projeto estão 

sendo analizados atualmente os efeitos a longo prazo 

de uma infiltração de 2 milhões de m
3
/a sobre os siste-

mas de águas subterrâneas. O estudo realizar-se-á 

durante um período de 3 anos. 

CONLUSÕES 
O estudo de campo tem demonstrado que o sistema de 

águas subterrâneas pode dar capacidade sem nenhum 

problema a 2 milhões de m
3
/a para serem ali armaze-

nados (ilust. 2). 

 
Ilustração 4: Isolínhas da enchente das águas subterrâ-

neas em fevereiro (de traço interrompido) e em abril (de 

traço contínuo) 

Deste modo pode ser equilibrado o aumento elevado da 

rega por aspersão de terras de lavoura que se esperava 
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ser necessário como consequência da mudança 

climática. 


